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Amerika Birleşik Devleti

Meksika

Hazırlayan: Hatice Sarı Tan*

İrlanda

An Tearmann (Mabet), Alex 
Hijmans, Cois Life Teoranta, 188 

Sayfa, Eylül 2016

Co Clare’den genç bir insan hakları 
aktivisti olan Eoin O Siochain, yerel 
bir kabile ile yerel toprak sahipleri 

arasındaki şiddetli çatışmayı 
araştırmak için Brezilya’ya gider. Halkı 
tanıdıkça hikayenin düşündüğü kadar 

basit olmadığını anlamaya başlar. 
İrlandalı yazar Alex Hijmans’ın bu 

kitabı İrlanda’nın çok satanlar 
listesinde bulunuyor. 

Amerika Birleşik 
Devleti

The Mister (Bay), E. L. 
James, Vintage, 512 Sayfa, 

Nisan 2019

Maxim Trevelyan için hayat 
kolaydır. İyi görünüşü, 

aristokratik bağlantıları ve 
parasıyla, hiç çalışmak zorunda 

kalmaz. Fakat trajedi grevde 
olduğu ve Maxim’in ailesinin 

soylu unvanını, servetini, 
mülkünü ve içerdiği tüm sorumluluğu 

devraldığında her şey değişir. 
Hazırlanmadığı ve karşı karşıya 

kalmaya çalıştığı bir rol onu 
beklemektedir. 

Fas
Tunaruz, Fatema 
Ouakka, Le Scribe 

Cosmopolite, 188 Sayfa, Mart 
2019

Tunaruz kitabı yazarın Orta-
Atlas bölgesindeki çocukluğuna 

ışık tutan yaşanmış 
hikayelerden oluşuyor. Fas’taki 

çocukların ve genç kızların 
Tunaruz’da geçen hayatlarını 
anlatan kitap Fas’ın farklı 
bölgelerinden hikayeler 

sunuyor. 

Meksika

Ladrón de Esperanzas (Umut 
Hırsızları), Francisco Martin 

Moreno, Alfaguara, 320 sayfa, Şubat 
2019

Antonio M. Lugo Olea, yolsuzluğa, 
cezasızlığa ve organize suça karşı 

öncü bir mücadele sunarak milyonlarca 
Meksikalı’nın hayal gücünü ve umudunu 

nasıl ateşleyeceğini biliyordu. Ayrıca 
yoksulluk, marjinalleşme ve adaletsizliği 

sona erdirmek için mümkün olan her 
şeyi yapmaya söz verdi. Antonio M. 

Lugo Olea’nın hayatını anlatan 
kitap Meksika’da çok satanlar 

listesinde. 

Almanya

Kaffee und Zigaretten 
(Kahve ve Sigara), Ferdinand von 

Schirach, Luchterhand, 192 sayfa, 
Mart 2019

Ferdinand von Schirach bu eserinde 
otobiyografik anlatılara, kendi notlarına, 

gözlemlerine, özel ve genel dokunuşlarına, 
birbirine kenetlenen ve birbirini yansıtan 

anlatı bütünlüklerine yer veriyor. 
Biçimlendirici deneyimler, insanı insan 
yapan şeyler, toplumun kötü gidişatı 

ve sanat üzerine bolca deneme 
yazıları yer alıyor. 
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Güney Afrika

The Elephant Whisperer: My 
Life with the Herd in the African 

Wild (Fil Fısıldayıcısı: Afrikanın Vahşi 
Bölgelerindeki Sürüler ile Yaşadıklarım), 

Lawrence Anthony, St. Martin’s Griffin, 384 
Sayfa, Mayıs 2012

Lawrence Anthony, yaşamını, dünyadaki nesli 
tükenmekte olan hayvan türlerini korumaya 

adar. Çalışmalar yaparken Afrika’nın vahşi 
bölgelerindeki filleri evine alır ve arasında 

fillerle bir bağ oluşur. Fillerle bir bağ 
oluşturmak için mücadele ederken, 
fillerin kendisine yaşam, sadakat ve 

özgürlük hakkında öğretecek 
çok şeyleri olduğunu 

fark eder.

Fransa

Les gratitudes (Şükran), 
Delphine de Vigan, JC 

Lattès, 192 Sayfa, Mart 2019

Kelimelerle ve sessizlikle 
çalışan bir konuşma 

terapistinin yaşadıklarını 
anlatan kitap, yokluk içinde 
çalışan, kaybolan hatıraları 

gün yüzüne çıkarmaya 
çalışan, dünün ve bugünün 

acılarıyla boğuşan bir 
hikaye anlatıyor. 

Yeni Zelanda

Through the Lonesome Dark 
(Yalnız Karanlığın İçinden), 

Paddy Richardson, Upstart, 316 
sayfa, Mayıs 2017

Bu kitap maden işçisi olarak 
çalışan üç gencin hikayesini konu 

almıştır. 1. Dünya Savaşı öncesinde 
geçen ve Pansy, Clem ve Otto’nun 

hayatlarını anlatan Yalnız Karanlığın 
İçinden, savaş döneminde zorluk 
yaşayan bu gençlerin kendilerine, 

ailelerine ve topluma dünyada 
bu kadar olay olurken nasıl 

fayda sağlayacaklarını 
sorgulamalarını 

anlatıyor.

Hindistan

दिल्ली दरबार (Çok Dilli 
Mahkeme), Satya Vyas, 

Westland, 176 Sayfa, Aralık 2016

Dilli Darbaar, Rahul Mishra adlı genç, 
neşeli, tekno-geek’in hikayesi ve onun 
dikkatsiz bir flört olmaktan sorumlu 
bir adama olan yolculuğudur. Rahul, 

daha iyi gelecek beklentileri için küçük 
bir kasabadan Delhi’ye taşınıyor ve bu 

da hayat tarzında uyum sağlaması 
gereken değişiklikleri beraberinde 

getiriyor. Aynı zamanda tipik bir 
Doğu Delhi kızı olan Paridhi ve 
Rahul’un da sevginin, güvenin, 

dostluğun ve hayatın anlamını 
bulma yolunda çabalarını 

gösteriyor.

Endonezya

Rahasia Magnet Rezeki 
(Bakımın Mıknatıs Sırları), H. 

Nasrullah, Elex Media Komputindo, 250 
Sayfa, Eylül 2016

Hayattaki her şeyin bir enerjiden oluştuğunu 
anlatan kitap insanın, cep telefonlarının, 
tuttuğumuz kitabın ve oluşan kelimelerin 

dahi enerjisi olduğunu söylüyor. Kitap diyor 
ki “İyi enerji, iyi enerjiyle buluşacak. Enerji 

kendi içinde iyi değildir, bu nedenle dışarıdan 
gelen iyi enerji yaklaşmaz. Devamlılık iyi 

bir enerjidir. Böylece servet getirmek 
basittir: Kendinizde iyi enerji yaratın, 

sonra devam etmenin kendisi 
gelecektir.”

*Hatice Sarı Tan, 1988 İstanbul doğumlu. Mühendislik fakültesinden mezun olduktan sonra ilginç bir şekilde 
Sosyoloji okumaya karar verdi. 4 yıl “sonpeygamber.info” web portalının editörlüğünü yaptı. Genç Dergisi’nde 
dünya Müslümanları ile röportajlar yapıyor. Karşılaştırmalı siyer okumayı sever. Kudüs ile ilgili her kitaba ilgisi 
vardır. Oğuz Atay’ın ve İ. Süreyya Sırma’nın ondaki yeri ise apayrı. Küresel Dertliler Korosu  isimli çalışması 
Ekim 2017’de Aşina Kitap’tan çıktı.

Güney Afrika
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